
Александар Лукашенко: Договорио сам се са Путином да Русија пружи помоћ и осигура безбедност Белорусије; Сви који протестују не треба више да раде у фабрикама, јер се ради о „забадању ножа“ у леђа власти
субота, 15 август 2020 19:41

Председник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да се са руским председником
Владимиром Путином договорио о пружању помоћи у случају да то буде било потребно.

  

  

„Када је реч о војној компоненти, Белорусија са Руском Федерацијом већ има постојећи
договор у оквиру Савезне државе Русије и Белорусије и ОДКБ. Ови моменти потпадају
под тај договор. Стога сам и данас дуго разговарао са председником Русије о актуелној
ситуацији. Морам рећи да сам фасиниран колико је он упућен у то шта се догађа“, рекао
је он.

  

„Договорио сам се са Путином да при првој нашој молби Русија пружи свеобухватну
помоћ како би се осигурала безбедност Белорусије“, додао је.

  

У осврту на протесте радника у Белорусији, Лукашенко је рекао да се ради о „забадању
ножа у леђа власти“.

  

 1 / 3



Александар Лукашенко: Договорио сам се са Путином да Русија пружи помоћ и осигура безбедност Белорусије; Сви који протестују не треба више да раде у фабрикама, јер се ради о „забадању ножа“ у леђа власти
субота, 15 август 2020 19:41

„Какав је то приступ? Председник, Влада, сви се ми мучимо како бисмо осигурали макар
неку плату себи. Фирме раде, пружамо невероватну помоћ. И шта? Нож у леђа?“, упитао
је Лукашенко.

  

People in Belarus are going on strike, factories are shutting down, and workers are taking to the
streets. This is a march of railroad workers 

@nexta_tv pic.twitter.com/q2nPRszmRr

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 13, 2020    

In #Hrodna , #Belarus , city officials meet with striking workers of Azot chemical fertiliser plant. 

- Raise your hands if you voted for Lukashenka.
- Only officials do.
- Raise your hands if you voted for Tsikhanouskaya.
- Neary all workers do.

pic.twitter.com/0pzzO4MWlj

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 13, 2020    

Workers at Belarus’ MAZ truck factory - perhaps it’s most famous export - chant “leave” and call
for new elections. This is President Lukashenko’s base. The ground must not feel so firm below
his feet anymore. #Belarus pic.twitter.com/FruFLcTbE7

— Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) August 13, 2020    

#Belarus : factory workers demonstrating to their managers why they are striking.

&quot;Who voted for Lukashenko?&quot;

&quot;And who votes for Tsikhanouskaya?&quot;

&quot;Here is your answer!&quot; pic.twitter.com/oF3131vC23

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 13, 2020    
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Рекао је и да сматра да сви они који протестују ни не треба више да раде у фабрикама.

  

„Пазите, имамо превише радника у нашим фабрикама, нека оду ти људи. Тим људима не
треба да буде осигурано место више у фабрикама“, закључио је.

  

(Спутњик)
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